
Verslag algemene ledenvergadering Heb Durf op 9 maart 2011: 
Afwezig met bericht: Ingrid Horvath, Fup Hulst, Cor van Beek, Mirjam Borgstede, Toos 
Kerkhof, Ad Slik, Hanneke van Dusseldorp, Nico de Boer en Marieke Beekhuizen. 
Aanwezig: 29 leden. 
 
 
1.Opening en mededelingen 
Om precies 20.00 uur opent voorzitter Anneriek Verhoef de vergadering door alle aanwezigen 
van harte welkom te heten. 
 
2.Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen die van belang zijn voor deze vergadering. 
 
3.Vaststellen van het verslag van de ALV van 10 maart 2010   
Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag, waardoor het verslag is vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag 2010 en plannen 2011 
De verschillende commissievoorzitters hebben een schriftelijk jaarverslag gemaakt en daarbij 
ook de plannen voor het volgend jaar genoemd. Deze verslagen zijn te vinden op onze site 
(www.hebdurf.nl) onder “jaarverslagen 2010”. Tijdens deze ledenvergadering gaven de 
voorzitters een samenvatting van dit verslag. 
Technische commissie: Cynthia Wooter noemde achtereenvolgens een aantal activiteiten 
gedurende 2010 zoals, de competitie, de uitwisseling met Elzenhagen (dit jaar zijn wij aan de 
beurt), het Open Toernooi (Lisa Spaan werd tweede) en de clubkampioenschappen, met Koen 
Rose en Thomas Bonsen als nieuwe, jonge organisatoren. 
Kantinecommissie: Lily Lambert geeft aan dat deze commissie heeft gedraaid met 7 leden. 
Er is nog plaats voor iemand die zorgt voor de versinkopen. 
De commissievoorzitter deelt de vergadering mede dat de leden, wanneer het kantinerooster 
nog niet loopt, geen kantinesleutel mogen gaan halen bij de sleuteladressen zonder overleg 
met de kantinecommissie of het dagelijks bestuur. Dit is noodzakelijk omdat het duidelijk 
moet zijn wie er op een bepaalde avond verantwoordelijk is voor de kantine en alles wat daar 
mee te maken heeft. 
Onderhoudscommissie: Henk Clausen geeft aan dat de Gouden Ploeg dit jaar uit 10 personen 
heeft bestaan. Na opsomming van een aantal activiteiten worden er vragen gesteld over de 
vergroting van de fietsenstalling, waardoor er veel groen is verdwenen (Joop Verkerk) en 
Chris ter Brake maakt zich zorgen over de toename van de wind op de banen nu er zoveel 
groen is verdwenen. Volgens de voorzitter was dit alles noodzakelijk om de vergroting en 
bereikbaarheid van het terras te realiseren. 
Jeugdcommissie: Voorzitter Richard Hoogenboom meldt dat de JC sinds mei 2010 uit 6 
personen bestaat. Vervolgens loopt hij de activiteiten van de jeugdcommissie uit 2010 door, 
zoals de competitie, de toernooien, Jong vraagt Oud, BBQ en Deenactie. 
 
5.Financieel jaarverslag 2010:  
De nieuwe penningmeester Bert Prins geeft een toelichting. 
Bij aanvang van de vergadering lag het financieel verslag ter inzage klaar. 
Bert geeft aan dat de banenvernieuwing heeft gezorgd voor veel extra kosten, zodat we op een 
negatief resultaat van 1646, - euro zijn uitgekomen, hetgeen overigens veel lager is dan er was 
begroot.  
 
 



 
 
 
Bert geeft aan dat de telefoonkosten hoog waren door een duur contract met de Telefoongids, 
dat inmiddels is opgezegd. 
Fred Schouten vraagt wat het onderhoud van de banen inhoudt. Bert vraagt de 
banencommissie een toelichting te geven over de werkzaamheden, die contractueel zijn 
vastgelegd met Groen Totaal, hetgeen de banencommissie doet. 
Chris ter Brake geeft aan dat de cijfers over het ledenaantal wat verwarrend zijn. 
 
 
6.Verslag van de kascommissie 
De kascommissie, in dit geval Eric Hafkamp, verklaart dat alles er keurig uitzag en dat de 
penningmeester achtereenvolgens alle genummerde posten heeft uitgelegd. Eric geeft aan dat 
er nog veel te bezuinigen valt op de kleine posten. 
De vergadering wordt geadviseerd de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen gebeurt. 
 
7.Begroting en plannen 2011 
De penningmeester geeft aan dat voor 2011 prioriteit zal worden gegeven aan het 
pasjessysteem (zodat we niet meer de sleutel bij Paul van Hal hoeven te halen) en de 
verbouwing van de keuken. Dit alles is echter pas mogelijk wanneer het werk van de 
sponsorcommissie resultaat gaat opleveren. Twee toezeggingen zijn al binnen en binnenkort 
zal de brochure klaar zijn. 
 
8.Contributieverhoging 
Het bestuur geeft aan dat een contributieverhoging vanaf 2012 van 5 à 10% nodig is gezien de 
investeringen. 
Martin Smid stelt dat afhankelijk van het ledenaantal het bestuur gaat bepalen met hoeveel 
procent de contributie verhoogd zal gaan worden, met een maximum van 10%, hetgeen 
instemmend wordt begroet. 
Joop Verkerk wijst er nogmaals op dat door het ontbreken van de pasjes voor introducés, de 
vereniging geld misloopt. 
 
9.Rondvraag: 
Trainster Anouk Bruynestijn geeft informatie over de trainingen van het arfgelopen jaar en in 
de toekomst. Twee trainers stappen over naar John van Lottum op Kadoelen. Hun taak wordt 
opgevangen. Peter heeft een aanbod gedaan voor thematraining op zaterdagochtend, na de 
competitietijd. 
Er zullen geen trainingen meer zijn op 3 banen en woensdagochtend pas vanaf 11.00 uur. 
Er zullen diverse activiteiten georganiseerd worden gedurende het seizoen. 
De winterperiode duurt 12 weken en de periode in de zomer 24 weken, uitgezonderd de 
vakanties. 
Anouk wil toch gaan bekijken of er in tennishallen getraind kan worden in de winterperiode, 
om op die manier de lesuitval te beperken. Het spreekt vanzelf dat deze mogelijkheid meer 
kosten met zich meebrengt. 
Joop Verkerk komt met klachten over de trainingen namelijk te weinig lessen en de leden 
werden te laat gebeld. 
Anouk vraagt begrip voor hun situatie bij slecht weer en de moeilijkheid bij het organiseren. 
De onvrede was er overigens tijdens haar afwezigheid. 



Ten slotte doet zij het voorstel om de banen te overkappen, zodat er overdekt getraind kan 
worden in de winterperiode.  
 
 
Volgens Simon Goede moet het bestuur zoeken naar een manier om de ALV populairder te 
maken. 
Gert-Jan Kant vraagt wanneer de pasjes komen. Deze zullen binnen nu en twee weken 
verstuurd worden. 
Eric Hafkamp merkt op dat hekwerk aan de achterkant weg is, zodat je zo over de sloot naar 
binnen kunt. Henk Clausen antwoordt dat eraan gewerkt wordt om dit onmogelijk te maken. 
 
Om 21.14 uur sluit Anneriek Verhoef de vergadering. 
 
 
 
 
 
Han Daniëls, secretaris 
 


